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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami manusia 

sekarang ini, tidak sedikit membawa dampak negatif terhadap sikap hidup 

dan perilaku (moral dan akhlak) manusia itu sendiri, baik ia sebagai 

makhluk individu maupun makhluk sosial (Supadie dan Sarjuni 2011: 

215). Hal ini diperkuat oleh pendapat Zuriah (2007: 10) bahwa dalam 

kajian kebudayaan, nilai merupakan dari setiap kebudayaan. Dalam 

konteks ini, khususnya nilai-nilai moral yang merupakan sarana pengatur 

dari kehidupan bersama, sangat menentukan didalam setiap kebudayaan. 

Lebih-lebih lagi di era globalisasi yang berada dalam dunia yang terbuka, 

ikatan nilai-nilai moral mulai melemah. Masyarakat mengalami multikrisis 

yang dimensional, dan krisis yang dirasakan sangat parah adalah krisis 

nilai-nilai moral. 

Menurut Zuriah (2007: 10) Pendidikan diseluruh dunia kini 

mengkaji kembali perlunya pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti 

atau pendidikan karakter dibangkitkan kembali. Hal ini bukan hanya 

dirasakan oleh bangsa dan masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh Negara-

negara maju. Bahkan, di Negara-negara industri dimana ikatan moral 

menjadi semakin longgar, masyarakatnya mulai merasakan perlunya 

revival dari pendidikan moral yang pada akhir-akhir ini mulai 

ditelantarkan. 

Menurut Budiningsih (2004: 1) merebaknya isu-isu moral 

dikalangan remaja seperti penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang 

(narkoba), tawuran pelajar, pornografi, perkosaan, merusak milik orang 

lain, perampasan, penipuan, pengguguran kandungan, penganiayaan, 

perjudian, pelacuran, pembunuhan, dan lain-lain, sudah menjadi masalah 

sosial yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Akibat yang 

ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai persoalan 
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sederhana, karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada 

tindakan kriminal. Kondisi ini sangat memprihatinkan masyarakat 

khususnya para orang tua dan para guru (pendidik), sebab pelaku-pelaku 

beserta korbannya adalah kaum remaja, terutama para pelajar dan 

mahasiswa. 

Menurut Zuriah (2007: 10) menjelaskan di Amerika Serikat, serta 

di Indonesia dewasa ini muncul tuntutan untuk menyelenggarakan 

pendidikan budi pekerti ataupun pendidikan moral, terutama didasarkan 

pertimbangan 3 (tiga) hal sebagai berikut: a. melemahnya ikatan 

keluarga, b. kecenderungan negatif didalam kehidupan remaja dewasa 

ini, c. suatu kebangkitan kembali dari perlunya nilai-nilai etik, moral, dan 

budi pekerti. 

Menurut Muhaimin (2014: 163) menyatakan bahwa hingga saat ini 

bangsa Indonesia masih mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-

tubi. Hasil survei menunjukan bahwa negeri kita masih bertengger dalam 

jajaran negara yang paling korup di dunia, dari pejabat tinggi hingga 

pejabat paling rendah; disiplin makin longgar; tingkat penindasan yang 

kuat terhadap yang lemah sebagaimana tampak dalam tingkah laku 

semrawut dan saling menindas para pelaku lalu lintas, juga tak 

berkurang; semakin meningkatnya tindak kriminal, tindak kekerasan, 

anarchisme, premanisme, tindakan brutal, perkelahian antar pelajar, 

konsumsi minuman keras, narkoba, yang sudah melanda di kalangan 

pelajar dan mahasiswa, white collar crimes (kejahatan kerah putih), KKN 

(Korupsi, Kolusi, Nepotisme) melanda di berbagai institusi dan lain-lain. 

Walhasil bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensional. 

Dari hasil kajian berbagai disiplin dan pendekatan, tampaknya ada 

kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari 

krisis akhlak dan moral. 
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Saat peneliti mengobservasi di kelas IV SD Muhammadiyah 14 

Surakarta, terjadi beberapa kasus yang ditemukan, diantaranya peserta 

didik saling mengejek antar temannya sendiri, peserta didik membuat 

kegaduhan saat proses pembelajaran, peserta didik sering mengeluarkan 

kata-kata kotor dan kasar, pada waktu pembelajaran Guru membagi 

kelompok untuk berdiskusi ada peserta didik tidak mau bekerja sama, 

dan peserta didik banyak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dan 

hal ini diperkuat oleh jawaban Guru kelas IV dan Guru Pendidikan 

Agama Islam saat peneliti melakukan wawancara. Dan hasil jawabannya 

memang benar semua yang peneliti amati memang terjadi di kelas IV. 

Menurut peneliti apa yang terjadi di kelas IV bahwa siswa sudah 

kehilangan moral didalam diri mereka. Semua itu tak lepas dari tanggung 

jawab orang tua yang dirumah dan Guru yang di sekolahan untuk 

mengajari dan menanamkan moral yang baik kepada peserta didik. 

Kemudian betapa memprihatinkan wajah Negara Indonesia yang 

hampir setiap hari disajikan televisi melalui siaran berita, seperti kasus 

pemerkosaan, tawuran dan tindakan-tindakan kriminal lainnya yang 

seringkali menyebabkan jatuhnya korban, baik itu korban luka-luka 

hingga korban berujung kematian. Yang lebih memprihatinkan dan 

mengecewakan dari semua itu adalah usia sebagian dari para pelakunya 

yang masih berstatus pelajar, bahkan diantara mereka masih duduk di 

bangku Sekolah Dasar dan SMP. 

Pada Oktober  2014 lalu,  publik dihebohkan dengan  video  

kekerasan siswa SD di Sumatera Barat yang diunggah di youtube. Video 

yang berdurasi 1  menit  52  detik ini memperlihatkan seorang siswi  yang  

dipukul dan ditendang secara bergantian oleh teman-teman nya  di  sudut 

ruangan (sumber youtube). Dan yang terbaru sebuah berita sekelompok 

siswa SD di Semarang berencana menyerang siswa SD yang lokasi 
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sekolahnya berdekatan. Dari informasi yang diterima rencana tersebut 

gagal setelah aparat kepolisian bertindak cepat mengamankan siswa yang 

akan tawuran. Dari barang bukti yang sudah di amankan siswa terbukti 

membawa beberapa senjata tajam seperti golok dan parang (sumber 

youtube). 

Menurut Muhaimin (2014: 165) menyatakan bahwa anak-anak 

adalah sebagai generasi penerus yang akan menggantikan dan memegang 

tongkat estafet generasi tua. Agar mereka dapat menjadi generasi penerus 

yang bermoral religius, maka mereka harus dibina, dibimbing dan dilatih 

dengan benar dan baik melalui proses pendidikan, baik dalam keluarga, 

sekolah ataupun masyarakat. Karena itu para pendidik harus mampu 

mengantisipasi bagaimana cara membina mereka agar menjadi generasi 

penerus yang tidak lemah, baik segi ilmiahnya, sosial ekonominya 

maupun akhlak (budi pekerti) nya. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan 

dalam Al-qur’an Surah Al-Nisa’: 

                                   

     

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan di belakang mereka anak-anak (keturunan/generasi 

penerus) yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan 

mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan (mendidik atau 

melakukan pembinaan terhadap anak) yang benar” (QS Al-Nisa’:9) 

 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanaman Moral Melalui 
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Kisah Teladan dalam Pembelajaran Akhlak pada Siswa Kelas IV SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta Tahun 2016/2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman guru tentang pendidikan moral pada siswa 

kelas IV SD Muhammadiyah 14 Surakarta? 

2. Bagaimana implementasi penananam moral anak melalui kisah-kisah 

teladan dalam pembelajaran akhlak pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta? 

3. Nilai-nilai moral yang ditanamkan melalui kisah-kisah teladan dalam 

pembelajaran akhlak pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 14 

Surakarta? 

4. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi penananam moral 

anak melalui kisah-kisah teladan dalam pembelajaran akhlak pada 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 14 Surakarta? 

5. Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam 

implementasi penananam moral anak melalui kisah-kisah teladan 

dalam pembelajaran akhlak pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 

14 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pemahaman guru tentang pendidikan moral pada 

siswa kelas IV SD Muhammadiyah 14 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan implementasi penanaman moral anak melalui kisah-

kisah teladan dalam pembelajaran akhlak pada siswa kelas 4 SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta. 
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3. Mendeskripsikan nilai-nilai moral yang ditanamkan melalui kisah-

kisah teladan dalam pembelajaran akhlak pada siswa kelas IV SD 

Muhammadiyah 14 Surakarta. 

4. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang menghambat 

implementasi penananam moral anak melalui kisah-kisah teladan 

dalam pembelajaran akhlak pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 14 

Surakarta. 

5. Mendeskripsikan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam 

implementasi penananam moral anak melalui kisah-kisah teladan 

dalam pembelajaran akhlak pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 14 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan dan masukan dalam 

penanaman moral di sekolah sebagai khazanah ilmu pengetahuan. 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

terhadap masalah penanaman moral anak di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Memberikan masukan kepada guru dalam penanaman moral 

siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, dapat meningkatkan 

motivasi guru untuk mengintegrasikan perilaku moral dalam proses 

pembelajaran. 
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b. Bagi siswa 

Meningkatkan pembiasaan bertindak dan bersikap siswa 

sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik, serta siswa dapat 

menentukan sikapnya terhadap nilai-nilai moral yang dimilikinya. 

c. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan, pemahaman dan pengalaman bagi 

peneliti,  serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam lagi. 

 

 

 

 

 

 

 


